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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kim Tân, ngày22 tháng 6 năm 2022

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng chống bệnh Dại

Kính gửi: Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố.
Thực hiện Văn bản số 2647/UBND-NLN ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.
Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình hiện nay trên địa bàn phường vẫn còn tình
trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm tự do chạy, nhảy ở đường và những khu vực
công cộng, gây nguy hiểm cho nhiều người.
UBND phường đề nghị các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố thực hiện các nội
dung sau:
1. Tuyên truyền đến nhân dân trong tổ về quy định bắt buộc phải tiêm phòng
cho chó, mèo; rà soát xem các hộ chưa tiến hành tiêm phòng kỳ I năm 2022 đôn
đốc tiêm phòng bổ sung.
2. Tuyên truyền đến nhân dân trong tổ về quy định bắt buộc phải xích, nhốt
hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường không ảnh
hưởng xấu tới người xung quanh; khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an
toàn cho người xung quanh bằng cách rọ mõm, xích giữ chó và có người dắt.
3. Khi nhận được thông tin báo các trường hợp chó thả rông thì báo ngay về
Đội bắt giữ chó thả rông của UBND phường (Liên hệ ông Phạm Văn Hùng - Cán
bộ đô thị - SĐT 0983579450) để tiến hành bắt giữ và xử lý theo quy định.
4. Triển khai các hộ gia đình nuôi chó, mèo ký cam kết về việc chấp hành
các biện pháp phòng chống bệnh dại. Thống kê, lập danh sách chó nuôi trong địa
bàn tổ vào sổ theo dõi.
UBND phường Kim Tân đề nghị các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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